Nr sprawy : 3410/ZSO10-SP36 /02/R/2009/48

GMINA SOSNOWIEC
Z.S.O.Nr10-Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu, ul. Czołgistów 12
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniŜej14.000 Euro
wg CPV główne: 45261214
CPV dodatkowe : 45261320; 452611310.
1. Przedmiot zamówienia:
Roboty budowlane – wymiana pokrycia dachu na dachówkę bitumiczną –151,65 m2 na sali
gimnastycznej wraz z przewiązką w budynku Z.S.O. Nr 10 przy ul. Czołgistów 12
w Sosnowcu-Juliuszu .
– pow. Remontowana - 151,65 m2.
2. Termin realizacji – wymagany
Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy, na podstawie protokółu
przekazania frontu robót
Zakończenie – do dnia 30.10.2009 r.
3. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są:
Dyrektor Z.S.O. Nr 10 w Sosnowcu
-mgr GraŜyna Tomaszewska –
tel./fax.032 290-95-87
- tech.bud.Jolanta DŜała - Inspektor w WED U.M.w S-cu (spr.formalne) tel.032 296-06-59
- mgr inŜ.I.Wojtasiński - Inspektor Nadzoru w Wydz.Edukacji U.M. w S-cu (spr. tech-wykonawcze) tel.032 296 06 55
,
4. Specyfikację Warunków Zamówienia, w celu sporządzenia oferty cenowej moŜna odebrać
osobiście w Z.S.O. Nr 10 w Sosnowcu, ul.Czołgistów 12 za odpłatnością 30,00 zł. lub za
zaliczeniem pocztowym.
5. Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w art. 22, ust.1 PZP, nie podlegać
wykluczeniu na podst. art. 24 P.Z.P. oraz spełniać wymogi SWZ, w tym między
innymi przedłoŜyć wraz z ofertą: aktualne zaświadczenia z ZUS, Urzędu Skarbowego
,wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS, aktualne referencje od inwestorów za
lata 2004–2009
6. Kryterium oceny ofert : Cena – znaczenie 100 %
7. Termin składania ofert do dnia 15.07.2009 r. do godz. 8.30 w Z.S.O. Nr 10
w Sosnowcu, ul. bCzołgistów 12 sekretariat .
8. Termin otwarcia ofert w dniu 15.07.2009 r. o godz. 9.00 w Z.S.O. Nr 10 w Sosnowcu , ul.
Czołgistów 12 , gabinet Dyrektora - parter .
9. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SWZ –
www.bip.um.sosnowiec.pl

mgr GraŜyna Tomaszewska
Dyrektor Z.S.O. Nr 10 w Sosnowcu
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